LITURGIE
voor de dankdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Hilly van der Woude - Heetebrij
² Sint Jansklooster, 22 november 1945
† Hurdegaryp, 20 augustus 2020

Woensdag 26 augustus 2020
Immanuelkerk te Noardburgum
Voorganger: ds. M.E. Buitenhuis
__________________________________________________________________

Welkom
Votum en Groet
Votum
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.
Groet
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!
Gebed
Psalm 139
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.
Wanneer ik mij geborgen dacht
in ‘t vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.
Herinneringen van kleinkinderen
Muzikaal intermezzo

Lezen: Johannes 11:20-27
Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem 		
tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als
u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.
22
Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’
23
Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24 ‘Ja,’ zei Marta,
‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’
25
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij
gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en
in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja Heer,’ zei ze,
‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de
wereld zou komen.’
20

Tel uw Zegeningen
Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen
Refrein:
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen
Drukken ‘s levens zorgen u soms zwaar ter neer
Schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vliên		
Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal
Tel uw zegeningen, Eng’len luist’ren toe
Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe
Overdenking over Johannes 11:25

“Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.”

Psalm 121
‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht
Mijn hulp is van de Heer alleen
die hemel, zee en aarde
eerst schiep en sinds bewaarde
Hij is, al treft u ’t felst verdriet
uw wachter, die uw voet
voor wankelen behoedt
Hij, Isrels wachter sluimert niet
Geen kwaad zal u genaken
de Heer zal u bewaken
De Heer zal U steeds gadeslaan
opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar
De Heer, ’t zij g’ in of uit mocht gaan
en waar g’ u heen moogt spoeden
zal eeuwig u behoeden
Herinneringen
Opwekking 770
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Gebed
Dankwoord
Liedboek 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

OP DE BEGRAAFPLAATS
Geloofsbelijdenis
Zingen van het Onze Vader

(op de wijs van Elly en Rikkert)

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen
Zingen Liedboek 300
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.
Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Ik droomde eens en zie
Ik liep aan’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
Want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
En lieten in het zand,
Een spoor van stappen, twee aan twee,
De Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
En zag mijn levensloop,
In tijden van geluk en vreugde
Van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoort goed bekeek,
Zag ik langs heel de baan,
Daar waar het juist het moeilijkst was,
Maar één paar stappen staan.
Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
juist toen ik u nodig had,
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
Op het zwaartste deel van mijn pad…”
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
En antwoordde op mijn vragen;
“mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
Toen heb ik jou gedragen…”

